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PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK 

SISTEM KOMPUTERISASI UNTUK MENCAPAI 

KETERKAITAN KOMPLEMENTER ANTARA MATERI PROSES 

PEMBELAJARAN VIRTUAL DENGAN PROSES RIEL 

DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS 

PEMBELAJARAN FISIKA DASAR 
 

Oleh :  Sumarna, Dadan Rosana, Juli Astono. 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk :  (1) Untuk  meningkatkan 

kualitas pengajaran Fisika Dasar melalui Pembuatan materi proses 

pembelajaran virtual, (2) berupaya meningkatkan keterkaitan komplementer 

antara materi proses pembelajaran virtual dan riel sehingga hasil proses 

pembelajaran Fisika Dasar tercapai , (3). berupaya menyatukan antara 

penggagas materi ilmu dan perakit visualisasi dalam bentuk perangkat lunak 

sistem komputerisasi, dan (4). berupaya membentuk jaringan kerja antar 

penghasil materi ajar dan praktikum sehingga terbentuk jejaring kegiatan 

ilmiah yang efesien, efektif dan sinergis. 

    Ada empat  prosedur kegiatan dalam desain penelitian tindakan kelas 

ini yaitu : : (1) kegiatan perencanaan, (2) kegiatan tindakan, (3).  observasi, 

dan (4) refleksi. Keempat tindakan itu diterapkan dalam dua siklus tindakan 

untuk peningkatan kualitas pembelajaran Fisika Dasar di Jurusan Fisika 

FMIPA UNY melalui kegiatan: praktikum proses pembelajaran riel untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam ferivikasi dan observasi 

konsep fisis, dan praktikum melalui proses pembelajaran virtual dengan 

visualisasi konsep fisis menggunakan program pascal. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran Fisika 

dasar menunjukkan peningkatan baik ditinjau dari keberhasilan proses 

maupun ditinjau dari keberhasilan proses.  Keberhasilan proses ditandai 

dengan : (1). frekuensi diskusi dalam kelompok praktikum meningkat, (2). 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa meningkat yang 

didapat dari diskusi dengan kolaborator,  (3). frekuensi penggunaan 

laboratorium meningkat, dan (4). mahasiswa memiliki kemampuan 

mengembangkan konsep dengan menganalisis hasil kegiatan praktikum.  

Sedangkan keberhasilan produk ditandai dengan : (1). dibuatnya manual 

proses pembelajaran virtual untuk praktikum Fisika dasar menggunakan 

komputer, (2).hasil kegiatan mahasiswa berupa laporan hasil praktikum, dan 

(3). Program-program  praktikum visualisasi yang telah dipelajari oleh 

mahasiswa sehingga dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian. 

 

 

 



 6 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Masalah dan Latar Belakang Masalah 

1.1.1. Latar Belakang Masalah 

Keterkaitan (linkage) antara LPTK dengan sekolah muncul sebagai 

wacana akademik masyarakat pendidikan pada pertengahan dekade 1990-an, 

yakni sejak Proyek PGSM Ditjen Dikti (WB-Loan) meluncurkan program 

kemitraan LPTK-Sekolah sebagai satu upaya untuk memperkuat keterkaitan 

LPTK dengan sekolah. Menurut Harry Firman (2000: 87) rasional bagi 

peluncuran program ini adalah “LPTKs uninformed their market”, sebagai akibat 

dari kurangnya kerjasama dan komunikasi fungsional LPTK dan sekolah.  

Proyek PGSM menyediakan hibah kepada LPTK untuk menginisiasi kemitraan 

LPTK-sekolah melalui siklus pengembangan program secara kooperatif dengan 

pihak otoritas pendidikan di daerah (Kanwil) dan sekolah, yakni perancangan 

program di sekolah, evaluasi dan refleksi, serta penyempurnaan program. 

Wahana kemitraan yang dipilih adalah optimalisasiprogram PPL,  joint research 

dosen LPTK dan guru, kolaborasi LPTK dan sekolah dalam kegiatan 

pengembangan profesional, keterlibatan dosen LPTK dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran di sekolah dan di kampus. 

Materi Pembelajaran Fisika Dasar adalah materi yang sangat terkait 

dengan pembelajaran Fisika di Sekolah (SMU dan SLTP), oleh sebab itu 

penguasaan materi Fisika Dasar menjadi sangat penting bagi Mahasiswa calon 

guru. Selain itu penguasaan materi Fisika Dasar sangat menentukan dalam 
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pengambilan mata kuliah berikutnya di Perguruan Tinggi. Materi Fisika Dasar 

mencakup hampir seluruh materi yang diajarkan di sekolah menengah oleh sebab 

itu maka dipandang sangat perlu mengembangkan proses dan hasil pembelajaran 

Fisika Dasar di Perguruan Tinggi (khususnya LPTK) sehingga dapat sekaligus 

meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika di sekolah menengah meskipun 

dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

       Untuk mengantisipasi rencana digulirkannya Kurikulum Pembelajaran 

tahun 2000 maka dipandang sangat perlu untuk mengadakan penelitian 

mengenai Pemanfaatan Perangkat Lunak Sistem Komputerisasi Untuk Mencapai 

Keterkaitan Komplementer Antara Materi Proses Pembelajaran Virtual Dengan 

Proses Riel Dalam Upaya Peningkatan Kualitas  Hasil Pembelajaran. Dalam 

seminar sosialisasi tentang pengembangan modul praktikum hemat biaya, bersih 

lingkungan dan manfaat tinggi yang dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 13 dan 

14 Juni 2000, Direktur Pembinaan Sarana Akademis, Dirjen Dikti, Suprodjo 

Pusposutardjo, mengungkapkan mengenai beberapa permasalahan materi yang 

ada dalam kurikulum 2000. Sebagai perbandingan maka dapat diperhatikan tabel 

di bawah ini : 

 

ELEMEN 

PEMBELAJARAN 

HASIL 

PEMBELAJARAN 

KURIKULUM 1994 

HASIL 

PEMBELAJARAN 

KURIKULUM 2000 

Kognitif Instrumental Kapabel 

Afektif Adaftif Komprehensip 

Psikhomotorik Pragmatik Profesional 
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Permasalahan materi yang diungkapkan oleh Suprodjo adalah : 

1. Bagaimana keterkaitan komplementer antara materi proses pembelajaran 

virtual dengan proses riel sehingga hasil pembelajaran tercapai ? 

2. Bagaimana hubungan materi praktikum, kuliah, dan lain-lain kegiatan 

sehingga hasil pembelajaran tercapai ? 

Secara sederhana permasalahan ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan lain adalah mengenai proses pembuatan yang dapat 

menyatukan antara penggagas materi ilmu dan perakit visualisasi dalam bentuk 

perangkat lunak sistem komputerisasi. Disamping itu juga perlu diteliti 

mengenai jaringan kerja antar penghasil materi ajar dan Praktikum sehingga 

terbentuk jejaring kegiatan ilmiah yang efesien, efektif dan sinergis. 

Dalam upaya mengantisipasi rencana digulirkannya kurikulum 2000 

itulah maka dalam penelitian ini akan dicoba untuk membuat jaringan kerjasama 

antara dosen mata kuliah Komputer Pembelajaran Fisika  dengan mata kuliah 

Fisika Dasar dalam upaya pembuatan progam pembelajaran virtual serta 

keterkaitan komplementernya dengan pembelajaran riel. Dengan demikian maka 

PRAKTIKUM BAHAN KULIAH 

   % 

 

% 

   % 

 

% 

VIRTUAL 

RIEL 
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diharapkan dapat dibuat suatu program pembelajaran yang terdiri dari paket 

program pembelajaran berbantuan komputer dan paket pembelajaran riel berupa 

praktikum dan tatap muka. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat 

ditentukan berapa prosentase untuk pembelajaran riel dan berapa persen untuk 

pembelajaran virtual. Dengan demikian diharapkan dapat terbentuk jejaring 

kegiatan ilmiah yang efesien, efektif dan sinergis. 

 

       1.1.2.  Identifikasi Masalah  

 Untuk mengantisipasi rencana digulirkannya kurikulum 2000 maka 

dipandang masih terdapat kelemahan dalam pengajaran materi pokok di 

Perguruan Tinggi yang terkait langsung dengan pembelajaran di sekolah 

menengah. Salah satu materi pokok itu adalah Fisika Dasar. Perbedaan yang 

cukup menyolok dari kurikulum 1994 yang bersifat instrumental, adaftif dan 

pragmatik dengan kurikulum 2000 yang bersifat kapabel, komprehensip dan 

profesional, menuntut untuk menggulirkan model pembelajaran yang 

diperbaharui dengan menitik beratkan pada adanya keterkaitan komplementer 

antara materi proses pembelajaran virtual dengan proses riel. Proses 

pembelajaran yang dimaksud merupakan perpaduan antara kegiatan praktikum, 

tatap muka dan visualisasi dengan perangkat lunak komputer. Proses 

pembelajaran inipun memerlukan jaringan kerja antara pemnghasil materi ajar 

dan praktikum sehingga terbentuk jejaring ilmiah yang efesien, efektif dan 

sinergis. 
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1.1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya  meningkatkan kualitas pengajaran Fisika Dasar melalui 

Pembuatan materi proses pembelajaran virtual ? 

2. Bagaimana upaya peningkatan keterkaitan komplementer antara materi 

proses pembelajaran virtual dan riel sehingga hasil proses pembelajaran 

Fisika Dasar tercapai ? 

3. Bagaimana upaya penyatuan antara penggagas materi ilmu dan perakit 

visualisasi dalam bentuk perangkat lunak sistem komputerisasi ? 

4. Bagaimana upaya pembentukan jaringan kerja antar penghasil materi ajar 

dan praktikum sehingga terbentuk jejaring kegiatan ilmiah yang efesien, 

efektif dan sinergis ? 

 

1.2. Tindakan Yang Dipilih  

 Penelitian tindakan ini termasuk jenis penelitian tindakan empiris. 

Maksudnya, seperti dikemukakan Karto Wagiran (1966:2) penelitian tindakan 

kelas jenis empiris merupakan penelitian yang melaporkan tindakannya sendiri. 

Dalam hal ini  anggota peneliti melibatkan dosen  selaku pengampu mata kuliah 

Fisika Dasar dan mahasiswa sebagai peserta kuliah. Adapun prosedur kegiatan 

dan desain penelitian tindakan kelas ini mengacu pada pendapat Mc. Taggart 

(dalam Madya, 1995 : 19 – 23) yang meliputi : (1) kegiatan perencanaan, (2) 

kegiatan tindakan, ( observasi, dan (4) refleksi. 
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Dalam kegiatan perencanaan dilakukan tindakan sebagai berikut : (1) 

mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pembelajaran Fisika dasar di 

UNY, (2) mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang terkait 

dengan pembelajaran Fisika Dasar yang memiliki keterkaitan komplementer 

antara materi proses pembelajaran virtual dan proses pembelajaran riel, (3) 

mengidentifikasi alternatif pemecahan untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran Fisika Dasar dengan adanya tambahan visualisasi dengan 

perangkat lunak komputer, (4) diskusi antara peneliti serta kolaborator untuk 

merencanakan proses pembelajaran Fisika Dasar, dan (5) membuat media 

pengajaran berupa program perangkat lunak komputer, Modul Kuliah Fisika 

Dasar, Modul Petunjuk kegiatan Praktikum, dan Modul  Penggunaan Perangkat 

Lunak Komputer. 

Pada tahap tindakan, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1) 

Melakukan pelatihan penggunaan perangkat lunak komputer (media visualisasi) 

pada dosen Fisika Dasar, (2) menyusun kelompok diskusi kecil yang terdiri dari 

5-6 orang mahasiswa,  (3) masing masing kelompok diberikan pengajaran 

dengan menggunakan perangkat lunak komputer dan kegiatan praktikum dengan 

menggunakan modul-modul yang telah dipersiapkan sebelumnya, (4) 

membicarakan konsep yang diajarkan dengan kolaborator, mahasiswa dan 

Dosen, (5) menginventarisasi kesulitan kesulitan yang dialami siswa dalam 

pengembangan pembelajaran Fisika Dasar, (6) Membimbing mahasiswa dalam 

mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak komputer,  

(7)  Proses tindakan ini dilakukan sampai siswa mengalami kejenuhan, dalam 
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arti sudah tidak ada informasi baru lagi dalam pengembangan  pembelajaran 

Fisika Dasar. 

Pada tahap observasi, dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) 

mengamati proses tindakan mahasiswa dalam mengikuti pembelajarn Fisika 

Dasar, (2) mengamati kendala-kendala dan situasi pada saat mahasiswa belajar 

menggunakan media visualisasi  dan kegiatan praktikum, (3) mengamati hal-hal 

yang mempermudah pembelajaran mahasiswa, (4) mengamati persoalan-

persoalan mahasiswa dalam menangkap konsep Fisika Dasar yang diajarkan, (5) 

mengamati kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran Fisika Dasar.  

Dalam kegiatan refleksi, dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) 

mengingat dan merencanakan tindakan yang telah diinventarisasi, (2) memahami 

proses masalah dan kendala nyata dalam tindakan strategis pembelajaran Fisika 

Dasar, (3) mempertimbangkan kembali hal-hal yang tidak terdeteksi dalam tahap 

perencanaan, (4) memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya masalah, 

(5) diskusi antara peserta tindakan untuk merencanakan kembali tindakan 

berikutnya, (6) menimbang-nimbang apakah pengaruh yang timbul itu, baik yang 

telah direncanakan maupun hal-hal yang muncul secara tak terduga, dijadikan 

sebagai bahan refleksi untuk dilakukan tindakan berikutnya, dan (7) memberi 

saran-saran tentang cara meneruskan tindakan berikut.  
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1.3.  Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk  meningkatkan kualitas pengajaran Fisika Dasar melalui Pembuatan 

materi proses pembelajaran virtual. 

2. Berupaya meningkatkan keterkaitan komplementer antara materi proses 

pembelajaran virtual dan riel sehingga hasil proses pembelajaran Fisika 

Dasar tercapai . 

3. Berupaya menyatukan antara penggagas materi ilmu dan perakit visualisasi 

dalam bentuk perangkat lunak sistem komputerisasi. 

4. Berupaya membentuk jaringan kerja antar penghasil materi ajar dan 

praktikum sehingga terbentuk jejaring kegiatan ilmiah yang efesien, efektif 

dan sinergis. 

 

1.4.Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini , peneliti merancang tindakan yang berupa perbaikan 

proses belajar mengajar Fisika pada pokok bahasan Fisika Dasar terutama 

mengenai kegiatan praktikum riel dengan kegiatan pembelajaran virtual melalui 

pembuatan program-progranm komputer (visualisasi). Kegiatan peningkatan 

kualitas dan pembelajaran Fisika Dasar   yang dimaksudkan adalah upaya 

peningklatan proses pembelajaran yang asalnya hanya menggunakan kegiatan 

praktikum secara riel sekarang ditambah dengan kegiatan virtual (program 

visualisasi). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Action Research dengan 

mencoba mencari keterkaitan antara proses pembelajaran riel dan virtuil.  
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 Dengan demikian lingkup penelitian ini bersifat lokal (di 

Laboratorium Fisika Modern FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta) dan bidang 

yang dikembangkan adalah kegiatan praktikum riel dan virtuil dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PASCAL TURBO VERSI 5.5.  

 

1.5.  Signifikansi Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan untuk 

pengembangan kurikulum 2000 khususnya dalam materi Fisika untuk 

pembelajaran di Sekolah Menengah. Masukkan ini diperlukan oleh penyusun 

kebijakan guna mempertimbangkan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan 

serta menghasilkan suatu model jaringan kerja sama antara penggagas materi 

ilmu dan perakit visualisasi.  

Materi Fisika dasar dipilih berdasarkan pertimbangan kemanfaatannya 

dalam upaya pengembangan materi fisika di sekolah menengah. Sehingga hasil 

penelitian ini memiliki dampak untuk peningkatan kualitas pengajaran di 

Perguruan Tinggi dan sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah 

menengah. 
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BAB II 

PROSEDUR PENELITIAN TINDAKAN 

 

2.1. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika Dasar dan 

Laboratorium Komputer Jurusan Fisika FMIPA UNY. Laboratorium Fisika 

Dasar digunakan untuk kegiatan praktikum riel dengan alat-alat yang digunakan 

pada umumnya berasal dari proyek PGSM dan bantuan JICA.  

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan efektif  mulai dari 

persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Persiapan yang dilakukan meliputi 

pembuatan manual untuk praktikum Fisika Dasar, pembuatan program-program 

visualisasi (proses pembelajaran virtuil), dan pengorganisasian kegiatan 

praktikum riel dan proses pembelajaran virtuil dilakukan selama 3 bulan efektif. 

Kegiatan ini sangat penting artinya bagi pelaksanaan penelitian pada khususnya 

dan proses pembelajaran Fisika dasar  pada khususnya. Kegiatan ini  dilakukan 

di Laboratorium Fisika Dasar dan Laboratorium Komputer  Jurusan Fisika 

FMIPA UNY mulai tanggal 5 Desember 2000 s/d 20 Frebuari 2001.  Sedangkan 

pengajaran Fisika Dasar dengan  praktikum dilaksanakan selama  2 bulan ( 

Januari 2001  sampai Februari 2001)   yang meliputi  pertemuan teori di kelas  

dengan metoda demonstrasi  dan  menggunakan science equipment bantuan 

proyek PGSM dan JICA. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam kegiatan adalah 

satu kelas dengan jumlah siswa 42 orang, dengan rincian jumlah siswa wanita  

25 orang dan siswa pria 17 orang.  
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2.2.  Prosedur Penelitian 

2.2.1. Gambaran Umum Penelitian  

 

    Penelitian tindakan ini termasuk jenis penelitian tindakan empiris. 

Maksudnya, seperti dikemukakan Karto Wagiran (1966:2) penelitian tindakan 

kelas jenis empiris merupakan penelitian yang melaporkan tindakannya sendiri. 

Dalam hal ini  anggota peneliti melibatkan dosen  selaku pengampu mata kuliah 

Fisika Atom Inti dan mahasiswa peserta kuliah dan praktikum Fisika Atom Inti . 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa   sebagai 

subyek penelitian yang akan melaksanakan kegiatan tindakan yang direncanakan. 

Adapun prosedur kegiatan dan desain penelitian tindakan kelas ini mengacu pada 

pendapat Mc. Taggart (dalam Madya, 1995 : 19 – 23) yang meliputi : (1) 

kegiatan perencanaan, (2) kegiatan tindakan, ( observasi, dan (4) refleksi. 

 

Rancangan penelitian tindakan yang akan dilaksanakan dapat 

digambarkan seperti bagan di bawah ini  
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Refleksi 

Refleksi 

PERENUNGAN 

Analisis Kurikulum Fisika Dasar 

Sosialisasi Fungsi dan Tujuan 

Pembelajaran Fisika Dasar 

 

General Ide   :          Keterkaitan Komplementer antara materi 

Proses pembelajaran virtual dan riel (menuju Kurikulum 2000) 

Tahap Persiapan : Pembuatan media   

1. Program Visualisasi    3. Modul Praktikum 

2. Modul Kuliah              4.  Manual Visualisasi      

Subject : Dosen 

dan mahasiswa   

Mahasiswa 

 5. Pelatihan penggunaan  Media 

Visualisasi    

     bagi Dosen Fisika Dasar  

 

Evaluasi/Observasi 

Seminar 

Siklus II :  

Pembelajaran Fisika Dasar dengan 

metoda visualisasi  

Evaluasi/Observasi 

Seminar 

Rencana Tindak Lanjut 

Siklus I : Pembelajaran Fisika 

Dasar dengan proses Riel 
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2.2.2.  Rincian Prosedur Penelitian 

a). Persiapan Tindakan 

Dalam kegiatan perencanaan dilakukan tindakan sebagai berikut : (1) 

mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pembelajaran Fisika dasar di 

UNY, (2) mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang terkait 

dengan pembelajaran Fisika Dasar yang memiliki keterkaitan komplementer 

antara materi proses pembelajaran virtual dan proses pembelajaran riel, (3) 

mengidentifikasi alternatif pemecahan untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran Fisika Dasar dengan adanya tambahan visualisasi dengan 

perangkat lunak komputer, (4) diskusi antara peneliti serta kolaborator untuk 

merencanakan proses pembelajaran Fisika Dasar, dan (5) membuat media 

pengajaran berupa program perangkat lunak komputer, Modul Kuliah Fisika 

Dasar, Modul Petunjuk kegiatan Praktikum, dan Modul  Penggunaan Perangkat 

Lunak Komputer. 

 

b). Implementasi Tindakan 

Pada tahap tindakan, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut (1) 

Melakukan pelatihan penggunaan perangkat lunak komputer (media visualisasi) 

pada dosen Fisika Dasar, (2) menyusun kelompok diskusi kecil yang terdiri dari 

5-6 orang mahasiswa,  (3) masing masing kelompok diberikan pengajaran 

dengan menggunakan perangkat lunak komputer dan kegiatan praktikum dengan 

menggunakan modul-modul yang telah dipersiapkan sebelumnya, (4) 

membicarakan konsep yang diajarkan dengan kolaborator, mahasiswa dan 
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Dosen, (5) menginventarisasi kesulitan kesulitan yang dialami siswa dalam 

pengembangan pembelajaran Fisika Dasar, (6) Membimbing mahasiswa dalam 

mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak komputer,  

(7)  Proses tindakan ini dilakukan sampai siswa mengalami kejenuhan, dalam 

arti sudah tidak ada informasi baru lagi dalam pengembangan  pembelajaran 

Fisika Dasar. 

Pada tahap observasi, dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) 

mengamati proses tindakan mahasiswa dalam mengikuti pembelajarn Fisika 

Dasar, (2) mengamati kendala-kendala dan situasi pada saat mahasiswa belajar 

menggunakan media visualisasi  dan kegiatan praktikum, (3) mengamati hal-hal 

yang mempermudah pembelajaran mahasiswa, (4) mengamati persoalan-

persoalan mahasiswa dalam menangkap konsep Fisika Dasar yang diajarkan, (5) 

mengamati kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran Fisika Dasar.  

Dalam kegiatan refleksi, dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) 

mengingat dan merencanakan tindakan yang telah diinventarisasi, (2) memahami 

proses masalah dan kendala nyata dalam tindakan strategis pembelajaran Fisika 

Dasar, (3) mempertimbangkan kembali hal-hal yang tidak terdeteksi dalam tahap 

perencanaan, (4) memahami persoalan dan keadaan tempat timbulnya masalah, 

(5) diskusi antara peserta tindakan untuk merencanakan kembali tindakan 

berikutnya, (6) menimbang-nimbang apakah pengaruh yang timbul itu, baik yang 

telah direncanakan maupun hal-hal yang muncul secara tak terduga, dijadikan 

sebagai bahan refleksi untuk dilakukan tindakan berikutnya, dan (7) memberi 

saran-saran tentang cara meneruskan tindakan berikut.  
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c).  Pemantauan dan Evaluasi 

Ada beberapa teknik pemantauan dalam penelitian tindakan. Madya 

(1994 : 33-40) menguraikan bermacam-macam teknik pemantauan yang dapat 

digunakan dalam monitoring, pencatatan, dan perekaman tindakan, yakni 

catatan anekdot, catatan lapangan, deskripsi perilaku ekologis, analisis 

dokumen, catatan harian, logs, kartu cuplikan butir, portofolio, angket, 

wawancara, metode sosiometrik, jadwal dan cheklist interaksi, rekaman pita, 

rekaman video, foto slide, dan penampilan subjek penelitian pada kegiatan 

penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam pemantauan, pencatatan, dan 

perekaman  tindakan kelas adalah : (1) angket pada awal dan akhir 

pembelajaran, (2) catatan harian dan deskripsi pada saat pembelajaran, (3) 

catatan harian mahasiswa, (3) wawancara dengan mahasiswa, (5) 

pemerikasaan hasil pembelajaran mahasiswa melalui angket dan test, (6) 

rekaman video mengenai proses pembelajaran. 

Dalam pemantauan, pencatatan, dan perekaman proses pembelajaran, 

peneliti berperan sebagai fasilitator, dan pembimbing. Sementara mahasiswa 

menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran yang kaya akan gagasan, dan 

pendapat yang diungkapkan dalam diskusi.  

 Adapun teknik pemantauan, pencatatan dan perekaman tindakan yang 

dilakukan meliputi kegiatan pencatatan dilakukan oleh kolaborator dengan 

catatan-catatan kecil selama proses perkuliahan.  
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 Dengan perekaman data berupa deskripsi pembelajaran oleh 

kolaborator menggunakan video, diharapkan akan terekam data yang hidup. 

Dalam hal ini kolaborator sekaligus memberikan penekanan-penekanan 

menurut pengamatannya, bagian mana saja yang masih timpang dan perlu 

mendapatkan tindakan. 

 

1). Pemerolehan Data 

Pemerolehan data dapat dilakukan dengan melakukan observasi secara 

terfokus (Sukamto, 1996 :4). Artinya, peneliti telah memiliki acuan yang 

lebih rinci tentang dimensi-dimensi atau fenomena yang akan diamati.   

Digunakan teknik pencatatan pada saat pelaksanaan proses 

pembelajaran. Pencatatan ini dilakukan secara kontinyu untuk menggali 

informasi tentang perkembangan pembelajaran menggunakan metoda 

keterkaitan komplementer antara materi proses pembelajaran virtual dengan 

proses pembelajaran riel pada mata kuliah Fisika Dasar.  

Untuk membantu ketajaman pengamatan dalam pemerolehan data 

digunakan angket serta diskusi antara mahasiswa dan diskusi mahasiswa-

Dosen serta kolaborator. Rekaman video digunakan untuk mendapatkan data 

yang hidup dan bermakna. Sedangkan diskusi yang dilakukan meliputi 

persoalan tentang kelemahan dan kelebihan pendekatan pembelajaran, materi 

yang diajarkan, media yang digunakan, konsep-konsep yang terkait dalam 

Fisika Dasar . 
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    2).  Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menurut Mac Taggrat (dalam Madya, 

1990: 7) dapat dilakukan secara sederhana saja dan dianggap sudah cukup 

valid. Tekanan analisis lebih pada aspek kebermaknaan praktis dibanding 

kebermaknaan teoritik atau strategik. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis-deskriftif-fenomologis. Artinya, untuk 

menggambarkan keadaan dan status fenomena pembelajaran menggunakan 

metoda keterkaitan komplementer antara materi proses pembelajaran virtual 

dengan proses pembelajaran riel pada mata kuliah Fisika Dasar.  

Analisis dilakukan terus-menerus selama di kelas, diskusi dengan 

kolaborator, dan di luar kelas. Peneliti dibantu oleh kolaborator membuat 

„memo‟ atau ringkasan setiap akhir pertemuan pembelajaran untuk mencatat 

bagai mana proses pembelajaran mahasiswa . 

 

3).  Indikator Keberhasilan Tindakan 

             Indikator keberhasilan tindakan ini dikelompokkan ke dalam dua aspek, 

yaitu indikator keberhasilan proses dan indikator keberhasilan produk. 

Indikator pertama ditandai oleh beberapa tindakan nyata: (1) berkembangnya 

pembelajaran Fisika dasar di Perguaruan Tinggi, (2) mahasiswa tertarik 

mengikuti proses pembelajaran yang didapat dari angket dan perekaman 

video, (3) mahasiswa termotivasi untuk mendiskusikan konsep-konsep Fisika 

Dasar  yang diajarkan, (4) bersikap kritis terhadap pembelajaran. 

Indikator keberhasilan produk ditandai dengan : (1) kemampuan dosen 

dalam mengajar Fisika Dasar, dan (2) Kemampuan mahaiswa meningkat 
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sehingga hasilnya bersifat kapabel, komprehensif dan profesional, (3) 

mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikhomotor melalui 

pengembangan proses pembelajaran virtual dan proses pembelajaran riel, dan 

(5) Dosen mampu mengembangkan pembelajaran Fisika Dasar  dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer. 
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BAB III 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab III ini akan disajikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan 

tindakan kelas pada  ketiga siklus yang dilakukan. Fokus pembahasan pada siklus 

pertama diarahkan pada perbaikan media pembelajaran berupa lembar kerja siswa 

dan penggunaan alat-alat praktikum Fisika Modern bantuan proyek PGSM (WB-

Loan). Pembuatan Lembar Kerja Siswa ini penting dilakukan mengingat dua hal,  

pertama alat yang dikirimkan dari proyek PGSM belum dilengkapi dengan Lembar 

Kerja yang aplikatif untuk siswa SMU, kedua di SMU belum digunakan alat-alat 

praktikum Fisika Modern padahal pokok bahasannya diajarkan.  

 Fokus pembahasan pada siklus kedua diarahkan pada pengembangan 

kemampuan guru dalam menggunakan/mengoperasikan alat-alat praktikum Fisika 

Modern sekaligus untuk memahami Lembar Kegiatan Siswa yang telah dibuat. 

Kegiatan ini penting dilakukan mengingat alat-alat yang digunakan relatif baru dan 

memiliki karakteristik yang khusus sehingga guru perlu mencobanya terlebih dahulu. 

Disamping itu mengingat lamanya guru tida berinteraksi langsung dengan alat-alat 

praktikum Fisika Modern mengakibatkan guru kurang menguasai alat-alat tersebut. 

 Fokus pembahasan pada siklus ketiga adalah kegiatan demonstrasi dikelas 

dan kegiatan praktikum dilaboratorium menggunakan alat-alat Fisika Modern 

bantuan proyek PGSM. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman 

siswa dalam bidang Fisika Modern dan sekaligus untuk meningkatkan keterampilan 

psikomotorik siswa dalam mengoperasikan alat alat praktikum Fisika Modern. 
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Dengan kegiatan ini diharapkan siswa dapat mengembangkan ketiga aspek yaitu 

afektif, kognitif dan psikomotorik.  

 Ketiga siklus itu selalu diulang melalui langkah observasi dan refleksi 

sehingga siswa, guru, dan kolaborator bisa mendapatkan kelemahan yang paling 

minimal dalam setiap siklus.  

 Untuk lebih jelasnya hasil penelitian tindakan kelas beserta pembahasannya 

akan dirinci sebagai berikut : 

 

3.1. Setting dan Situasi Penelitian 

 Setting penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu : (1). Di Laboratorium 

Fisika Modern FMIPA UNY yang berisi kegiatan pembuatan media pembelajaran 

dan pelatihan bagi guru bidang studi Fisika SMU negeri 4 Yogyakarta, dan (2). Di 

Laboratorium Fisika SMU Negeri 4 Yogyakarta yang berisi kegiatan demonstrasi dan 

praktikum Fisika Moderm yang meliputi judul keguatan, Simpangan Sinar Katoda 

(e/m), Spektroskopi Atom, Efek Foto Listrik, dan Efek Hall.  Alat alat lain seperti 

Sinar-X, dan Eksperiment Franck Hertz hanya dilatihkan pada guru mengingat 

rumitnya pengoperasian alat tersebut dan jangkauan teori yang dimiliki siswa yang 

belum mapan. 

 Dalam melakukan tindakan diciptakan pengelolaan kelas sesuai dengan 

situasi kelas pembelajaran Fisika di SMU kelas III. Dalam kelas tersebut siswa 

dikelompokkan ke dalam 2-4 orang. Pengelompokkan ini sebagai suatu upaya untuk 

mengintensifkan proses tukar pikiran antara siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Pengaturan ini juga memudahkan guru dalam mengelola kelas pembelajaran dengan 
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menggukan Lembar Kerja Siswa dan alat alat praktikum Fisika Modern bantuan 

proyek PGSM. 

 Dalam kegiatan kelompok juga dilakukan diskusi kecil dengan tujuan untuk 

saling mengoreksi hasil pekerjaan masing-masing. Dalam hal ini ditumbuhkan tradisi 

kritik antar siswa agar dicapai hasil belajar yang terus menerus ada peningkatan, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas. Proses tradisi saling mengkritik antar mahasiswa 

juga berkembang ke arah timbulnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan 

dengan proses pelaksanaan kegiatan praktikum sehingga dapat diungkap kemampuan 

analisa siswa mengenai konsep dasar yang diajarkan. Jika permasalahan ini belum 

dapat diselesaikan dalam kelompok kecil maka dilakukan diskusi kelas yang 

mengikut sertakan semua kelompok dengan pengajar bertindak sebagai fasilitator. 

Seandaianya permasalahan yang muncul belum memuaskan siswa, tindakan yang 

dilakukan adalah diskusi melibatkan pengarajar dan kolaborator (dosen peneliti), bila 

hal inipun belum memuaskan maka dicari informasi dari sumber bacaan yang terkait 

dengan proses pembelajaran. 

 Untuk melakukan proses triangulasi data, dalam penelitian ini diberikan 

angket mengenai proses pembelajaran dan diskusi yang melibatkan siswa, guru, dan 

kolaborator (dosen peneliti), untuk mengumpulkan data mengenai kekurangan dan 

kendala yang terjadi dalam setiap siklus kegiatan.  Diskusi juga dilakuakn untuk 

mencari masukkan dari siswa dan guru untuk dijadikan bahan acuan bagi perbaikan 

tindakan yang dilakukan.  

 Peneliti dibantu oleh dua orang kolaborator yamng bertugas mencatat dan 

mengobservasi proses tindakan. Kolaborator juga bertigas mengoreksi pekerjaan 

siswa yang berupa laporan hasil praktikum. Pada proses selanjutnya hasil koreksian 
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diserahkan kembali kepada siswa untuk didiskusikan dan disempurnakan. Tindakan 

ini dilakukan terus sampai mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 Berdasarkan hasil tindakan kelas dari pekerjaan yang dilakukan siswa, jika 

masih ada hasil yang belum baik maka siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki 

lagi. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah memberikan tambahan 

referensi dengan tujuan untuk membiasakan siswa belajar sendiri dari referensi 

sehingga memperoleh wawasan, pengetahuan, dan daya kreasi tinggi. 

 Bagi siswa yang telah baik hasil kegiatan praktikumnya diminta untuk 

mengembangkan kemampuannya pada alat lain di laboratorium Fisika Modern 

FMIPA UNY dengan dibimbing langsung oleh peneliti (kolaborator). Dengan 

demikian akan dapat dilakukan kegiatan kemitraan yang terus-menerus meskipun 

kegiatan penelitian ini telah berakhir. 

 

 

3.2. Pelaksanaan Tindakan 

 

 Dalam pelaksanaan tindakan ini akan diuraikan kegiatan penelitian yang 

meliputi kegiatan tindakan : penyusunan rencana, observasi , tindakan, dan refleksi. 

Keempat tindakan ini dilakukan dalam tiga siklus, yaitu : (1). Pemebuatan media 

pembelajaran berupa Lembar Kerja Siswa, (2). Kegiatan pelatihan penggunaan 

science equipment bantuan proyek PGSM, dan (3). Kegiatan pembelajaran berupa 

demonstrasi dan praktikum di Laboratorium Fisika SMU Negeri 4 Yogyakarta.  

 Dalam kegiatan perencanaan telah dilakukan tindakan sebagai berikut : 

(1). Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan pembelajaran Fisika di Sekolah 

Menengah Umum khususnya dalam pokok bahasan Fisika Modern. Masalah 

yang muncul adalah : 
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a. Belum adanya kegiatan praktikum untuk pokok bahasan Fisika Modern 

karena tidak adanya alat praktikum yang dapat digunakan. Hal ini terjadi 

karena mahalnya harga alat-alat praktikum Fisika Modern dan rumitnya 

pengop[erasian peralatan tersebut. 

b. Belum adanya Lembar Kegiatan Siswa yang terstruktur untuk kegiatan 

praktikum Fisika Modern di SMU. 

c. Belum optimalnya kerja sama antara Sekolah Menengah dengan Perguruan 

Tinggi terutama dalam upaya pemanfaatan laboratorium dan fasilitas-

fasilitas yang ada di dalamnya. 

(2). Mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang terkait dengan 

pembelajaran Fisika pokok bahasan Fisika Modern di Sekolah Menengah 

Umum, pertanyaan-pertanyaan yang terkait adalah: 

a. Dapatkah pelaksanaan praktikum Fisika  Modern meningkatkan motivasi 

siswa dalam mempelajari Fisika Modern ? 

b. Bagaimanakah menyusun Lembar Kegiatan Siswa untuk praktikum Fisika 

Modern yang tepat untuk digunakan di Sekolah Menengah Umum ? 

c. Bagaimana upaya  meningkatkan kualitas pengajaran Fisika khususnya 

pokok bahasan Fisika Modern  di SMU melalui kemitraan dengan LPTK ? 

d. Bagaimana upaya peningkatan efesiensi science equipment bantuan proyek 

PGSM untuk peningkatan kualitas pembelajaran Fisika Modern di SMU 

mitra ? 

e. Bagaimana upaya peningkatan partisipasi guru dan siswa SMU dalam 

pemanfaatan dan perawatan science equipment bantuan proyek PGSM ? 



 29 

f. Bagaimana upaya menjaga “suistainability” bantuan proyek PGSM berupa 

science equipment di LPTK ? 

 

(3). Mengidentifikasi alternatif pemecahan untuk mengatasi kendala dalam 

pembelajaran praktikum pokok bahasan Fisika Modern. Alternatif pemecahan 

yang dilakukan melalui tiga siklus adalah : 

a. Siklus pertama, pembuatan media pembelajaran untuk kegiatan praktikum 

pokok bahasan Fisika Modern berupa Lembar Kegiatan Siswa. LKS yang 

disusun terdiri atas 8 judul praktikum, yaitu : 

 Simpangan Sinar Katoda (e/m)  * 

 Efek Hall* 

 Efek Foto Listrik* 

 Spektroskopi atom* 

 Eksperiment Franck Hertz 

 Interferometer Michelson 

 Deret Balmer 

 Gelombang Mikro 

Dari 8 judul tersebut yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini hanya 4 judul 

(diberi tanda *) dengan alasan : pertama, materi yang diajarkan di Cawu 1 

dan Cawu 2 (kelas 3) belum membahas konsep yang diajarkan, kedua, lama 

dan rumitnya pengoperasian alat sehingga tidak memungkinkan dilakukan 

dalam bentuk kegiatan praktikum (alternatifnya siswa yang berminat dapat 

menggunakan alat ini di Laboratorium Fisika Modern FMIPA UNY dengan 
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bimbingan dosen/kolaborator), dan ketiga, terbatasnya waktu pengajaran dan 

penelitian. 

b. Siklus kedua, pelatihan penggunaan science equipment bantuan proyek 

PGSM yang melibatkan 2 orang guru Fisika SMU Negeri 4 Yogyakarta 

yang sekaligus sebagai peneliti. Kegiatan ini dilaksanakan di Laboratorium 

Fisika Modern FMIPA UNY dengan bimbingan kepala laboratorium Fisika 

Modern yang sekaligus merangkap sebagai peneliti. Untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihannya dilakukan diskusi yang sekaligus sebagai 

kegiatan evalusi dan refleksi. Dalam kegiatan inipun dilakukan perekaman 

melalui Video sehingga di dapatkan data yang hidup. Untuk pengambilan 

data kulitatif digunakan angket. 

c. Siklus ketiga, kegiatan demonstrasi dan kegiatan praktikum di SMU Negeri 

4 Yogyakarta, dengan guru-guru sebagai pembimbing dan dosen peneliti 

bertindak sebagai kolaborator.  

(4). Diskusi antara peneliti, guru, dan kolaborator untuk merencanakan proses 

pembelajaran praktikum Fisika Modern. Diskusi ini juga akan dilakukan dengan 

siswa, guru, dan kolaborator pada setiap akhir siklus untuk mengobservasi 

kegiatan.  

 

Pada tahap tindakan dilakukan kegiatan sebagai berikut :  

(1). Tindakan pelatihan guru : 

a. Penjelasan mengenai konsep yang digunakan oleh dosen sekaligus 

kolaborator 

b. Penjelasan cara kerja alat dan sistem pengamanan alat oleh dosen. 
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c. Kegiatan uji coba alat berupa kegiatan : perangkaian alat, pengoperasian 

alat, dan pengukuran untuk pengambilan data. 

d. Kegiatan menganalisis data hasil uji coba dan melakukan pencocokan 

(verifikasi dengan data standar yang sudah ada di buku sumber). 

(2). Kegiatan demonstrasi dan praktikum oleh guru : 

a. Menyusun kelompok diskusi kecil (sekaligus kelompok praktikum) yang 

terdiri dari 2-4 orang siswa. Mengenai pengelompokkan siswa ini dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

b. Diberikan penjelasan konsep terkait dan cara kerja alat dengan metoda 

demonstrasi di kelas. Dalam kegiatan ini digunakan Lembar Kegiatan 

Siswa yang telah disusun sebelumnya (lihat Lampiran 2). 

c. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan praktikum dengan 

bimbingan guru dan dalam keadaan tertentu dibantu pula oleh kolaborator.  

Perbaikan yang dilakukan adalah : 

 Penyederhanaan Lembar Kegiatan Siswa terutama dalam hal cara kerja 

dan teori. 

 Dibuatkan soal-soal untuk latihan 

 Perbaikan gambar-gambar kegiatan. 

 Penjelasan tamnbahan mengenai analisis data dan cara pengambilan 

kesimpulan. 

(3). Masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan hasil dan analisa data 

yang di dapat. Dari diskusi ini ternyata hasil pengamatan kolaborator siswa 

sudah cukup memahami konsep yang diajarkan tapi masih memiliki kelemahan 
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dalam upaya menggeneralisasi hasil kegiatan. Data hasil kegiatan siswa (laporan) 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

(4). Membicarakan konsep yang diajarkan dengan guru, siswa dan kolaborator. Dari 

hasil pembicaraan ini didapatkan bahwa siswa semakin jelas dengan konsep 

dasar Fisika Modern yang diajarkan. 

(5). Menginventarisasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam 

pengembangan pembelajaran Fisika pokok bahasan Fisika Modern. Kesulitan 

yang paling utama muncul adalah karena konsep tersebut dalam tingkat ukuran 

atomik sehingga agak sulit untuk mendapatkan visualisasi rielnya. Dengan 

kegiatan praktikum siswa diharapkan dapat mengamati gejala yang timbul dari 

proses fisis dalam tingkat atom tersebut. 

(6). Proses tindakan terutama untuk siklus 2 dan 3 ini dilakukan terus sampai siswa 

mengalami kejenuhan, dalam arti sudah tidak ada informasi baru lagi dalam 

pengembvangan pembelajaran Fisika pokok bahasan Fisika Modern.  

 

3.3. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring 

 Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti yang 

merangkap kolaborator adalah 2 orang, yaitu peneliti yang juga dosen di FMIPA 

UNY, hal ini dilakukan agar diperoleh data yang valid. Kolaborator yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah : (1). Drs. Dadan Rosana,M.Si. sebagai 

pengajar Fisika Modern di FMIPA UNY dan koordinator Laboratorium Fisika 

Lanjut,  dan (2). Drs. Juli Astono,M.Si. sebagai koordinataor laboratorium Fisika 

FMIPA UNY. Kolaborator juga bertindak sebagai tentor dalam pelatihan guru-

guru Fisika SMU mitra.  
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Jika ada kekurangan dalam evaluasi dan monitoring maka diadakan cek 

dan recek melalui angket (dapat dilihat di lampiran 2), diskusi , catatan 

evaluator, dan melalui pengamatan lewat hasil rekaman video. Tugas evaluator 

dan kolaborator mengamati jalannya kegiatan pembelajaran Fisika, pokok 

bahasan Fisika Modern, terutama kegiatan praktikumnya. Selain itu juga 

mengamati situasi, lokasi, jumlah siswa yang hadir, lamanya pembelajaran, sikap 

peneliti (guru), sikap siswa, repon guru dan siswa dalam memberikan alternatif 

terhadap permasalahan yang timbul.  

Evaluasi juga dilakukan melalui test untuk mengukur peningkatan 

prestasi kegiatan laboratorium. Hasil tes lalu diuji dengan uji beda (uji-t). 

hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman dan kemampuan siswa berbeda antara 

sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan praktikum menggunakan alat-alat 

bantuan proyek PGSM.  

Evaluasi dan monitoring juga dilakukan pada diskusi mengenai 

perancangan dan pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS) antara kolaborator dan 

guru bidang studi Fisika. Setelah itu hasil kegiatan pelatihan dan diskusi dengan 

guru bidang studi kemudian dilakukan revisi dan penyesuaian dengan tingkat 

kemampuan siswa Sekolah Menengah Umum. Hasilnya digunakan untuk 

memberikan saran, masukan, kritikan, dan penyempurnaan pekerjaan. Pada 

kegiatan ini evaluator dan kolaborator juga mengamati hambatan-hambatan 

siswa dalam mengembangkan kemampuannya. 

Jika hasil pengukuran kemampuan rendah maka dievaluasi metoda 

pembelajarannya, yaitu dengan cara diskusi mengenai materi yang sudah dibahas 

dan dievaluasi Lembar Kerja Siswanya dengan cara penyempurnaan, yang 
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dilakukan adalah dengan penambahan pembahasan teoritis dan melengkapi 

gambar kerja. Dengan cara ini siswa terbantu dalam pemahaman konsep dan 

dapat bertukar fikiran mengenai konsep-konsep yang meragukan atau tidak dapat 

dipahami.  

Jika hasil kegiatan laboratoriumnya tidak baik maka dilakukan perbaikan 

pada pelaksanaan praktikum berikutnya. Perbaikan ini terutama dalam cara 

merangkai alat, cara menganalisis data, dan cara pengamatan percobaan yang 

lebih akurat.  

Penyajian hasil penelitian tindakan kelas mengenai optimalisasi science 

equipment bantuan proyek PGSM Ditjen Dikti (WB-Loan) untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran Fisika Modern di SMU mitra ini dikelompokkan kedalam 

dua aspek, yaitu : (1). Keberhasilan proses, dan (2). Keberhasilan produk. 

Keberhasilan proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran Fisika Modern terutama dalam bidang praktikum dengan 

mengamati perkembangan kemampuan kognitif dan psikomotorik pada setiap 

kegiatan. Proses pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada rekaman video yang 

disertakan bersama laporan ini. Adapun keberhasilan produk ditandai dengan 

telah dapat dibuatnya Lembar Kegiatan Siswa untuk praktikum Fisika Modern  

bagi siswa SMU, hasil pengambilan data kualitatif melalui angket, dan penilaian 

terhadap laporan praktukum siswa.  Kedua aspek ini berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan . 
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3..3.1. Keberhasilan Proses 

Keberhasilan proses dalam penelitian ini meliputi  tiga hal yaitu 

keberhasilan proses dalam pemahaman konsep fisika modern , keberhasilan 

proses dalam melakukan kegiatan praktikum (psikomotorik), dan 

keberhasilan proses kemitraan antara SMU mitra dengan perguruan tinggi 

(UNY). Proses pemahaman konsep ditandai dengan: (1). Frekuensi diskusi 

dalam kelompok, (2). Frekuensi membaca dan menganalisis Lembar Kegiatan 

siswa, (3). Frekuensi penggunaan laboratorium, dan (4). Frekuensi membaca 

referensi terkait. 

Proses frekuensi diskusi kelompok butir (1) terungkap berdasarkan 

identifikasi awal sebelum diadakan tindakan dengan cara studi kilas balik 

yaitu tidak ada diskusi mengenai konsep fisika modern yang diadakan. Hal ini 

terjadi karena memang sebelumnya konsep Fisika Modern tidak diajarkan 

melalui kegiatan praktikum di SMU mitra. Setelah diadakan tindakan maka 

frekuensi diskusi menjadi ratrata 3 kali yaitu sebelum kegiatan, ketika sedang 

berlangsung kegiatan dan setelah pelaksanaan kegiatan. Peningkatan 

frekuensi diskusi ini membantu siswa dalam memahami konsep fisika 

modern. 

Preses (2) frekuensi membaca dan menganalisis Lembar Kegiatan 

Siswa terungkap dari fakta dan data bahwa memang sebelumnya tidak ada 

petunjuk praktikum (LKS) untuk pelajaran Fisika Modern di SMU mitra. 

Setelah dilakukan tindakan maka siswa membaca dan menganalisis LKS 

minimal 3 kali. Data ini didapat dari hasil pencatatan pada diskusi dan 

kolaborasi. 
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Proses (3) frekuensi penggunaan laboratorium untuk kegiatan 

pembelajaran Fisika Modern, sebelum diadakan penelitian alat alat bantuan 

PGSM tidak dipergunakan secara langsung oleh siswa-siswa SMU hanya oleh 

guru-guru SMU yang sedang studi lanjut saja. Sedangkan setelah diadakan 

tindakan maka siswa SMU mitra dapat menggunakan dengan melalui 

kemitraan antara SMU dan perguruan tinggi.  

Proses (4) frekuensi membaca referensi , sebelum dan sesudah adanya 

kegiatan jelas terdapat perbedaab karena siswa sebelum dilakukan kegiatan 

praktikum  diminta untuk membaca konsep-konsep yang terkait dengan jenis 

praktikum yang dilakukan. Konsep ini ada di buku-buku pegangan siswa 

SMU dan lebih spesifik lagi dicantumkan dalam Lembar Kegiatan Siswa yang 

diberikan. 

Keberhasilan proses dalam melakukan kegiatan laboratorium ditandai 

dengan meningkatnya kemampuan guru dan siswa dalam mengoperasikan 

alat-alat bantuan proyek PGSM dalam bidang Fisika Modern. Datanya 

didapat melalui diskusi sdan perekaman melalui video. Kemampuan siswa 

dalam bidang inipun terlihat dari meningkatnya kemampuan siswa dalam 

menyusun laporan hasil praktikum. 

Angket yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 
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ANGKET 

EVALUASI PENGAJARAN DAN PRAKTIKUM FISIKA MODERN 

 MENGGUNAKAN ALAT-ALAT BANTUAN PROYEK  PGSM 
 

 

Angket ini berisikan pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan untuk mengetahui 

persepsi anda mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan praktikum menggunakan alat-

alat dari proyek PGSM. Informasi anda sangat bermanfaat untuk memperbaiki kegiatan 

pembelajaran dan praktikum yang akan datang. Sehubungan dengan itu , berilah respon pada 

setiap pernyataan berikut dengan melingkari angka yang sesuai dengan pendapat Anda. Pada 

setiap pernyataan diberikan lima pilihan dengan keterangan sebagai berikut : 

            0 = tidak tahu      1 = kurang sekali       2 = kurang         3 = baik          4 = baik sekali 

Contoh : 

 Kejelasan tujuan pengajaran dan praktikum     0       1        2       3        4          

             Kejelasan Tujuan pengajaran dan praktikum   : kurang 

No. Jenis Kegiatan  Skala 

1. Kejelasan Tujuan Pengajaran dan Praktikum   0       1        2        3         4 

  2. Kesesuaian isi silabi dengan materi praktikum   0       1        2        3         4 

3.  Kejelasan cara evaluasi pengajaran dan praktikum oleh guru  0       1        2        3         4 

4. Kemutakhiran alat-alat yang digunakan  0       1        2        3         4 

5. Kehadiran guru dalam membimbing kegiatan praktikum  0       1        2        3         4 

5.  Keoptimalan alat-alat bantuan dari Proyek PGSM  0       1        2        3         4 

6. Kesempatan diskusi dengan guru  pembimbing  0       1        2        3         4 

7. Kejelasan cara penyampaian materi dalam praktikum  0       1        2        3         4 

8. Pemakaian metoda analisis dalam praktikum  0       1        2        3         4 

9. Penjelasan cara penggunaan alat dalam kegiatan praktikum  0       1        2        3         4 

10. Kejelasan petunjuk praktikum yang digunakan  0       1        2        3         4 

11. Usaha guru untuk memotivasi agar berprestasi lebih baik  0       1        2        3         4 

12.  Pemberian umpan balik terhadap tugas praktikum oleh guru  0       1        2        3         4 

13. Kesempatan konsultasi dengan guru diluar jam praktikum  0       1        2        3         4 

14.  Variasi alat-alat yang digunakan dalam praktikum  0       1        2        3         4 

15. Kesesuaian antara materi di kelas dengan kegiatan praktikum  0       1        2        3         4 

 

No. Sarana Penunjang Skala 

1. Kebersihan ruangan laboratorium  0       1        2        3         4 

2. Instalasi listrik laboratorium  0       1        2        3         4 

3. Ketersediaan bahan acuan untuk praktikum  0       1        2        3         4 

4. Kenyamanan ruang praktikum  0       1        2        3         4 

5. Kelengkapan alat-alat praktikum  0       1        2        3         4 

6. Ketersediaan alat tulis di laboratorium  0       1        2        3         4 
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PENILAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM MENGGUNAKAN 

 ALAT BANTUAN PROYEK  PGSM 
 

  

Penilaian pelaksanaan praktikum terbagi menjadi tiga tahap, yaitu : sebelum praktikum (tes 

awal), pelaksanaan praktikum (keterampilan motorik) , dan setelah praktikum (laporan 

akhir). 

1. Sebelum Praktikum 

Tahap sebelum pelaksanaan mempunyai dua bagian penilaian yakni tugas awal dan tes 

awal. 

 Tugas awal bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar mereka menguasai 

konsep yang akan digunakan dan mengetahui variabel yang akan diukur . Untuk itu 

sebelum  praktikum dilakukan, mahasiswa berhak menyerahkan tugas awal. Bobot 

penilaian tugas awal adalah 1. 

 Tes awal bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami tujuan 

percobaan, penguasaan konsep, sayarat batas yang digunakan dalam pengambilan 

data, variabel terukur, dan bagaimana mengolah data hasil percobaan sesuai dengan 

tujuan percobaan. Pada pelaksanaannya , tes awal ini berupa ujian tertulis yang 

dapat dikoreksi secara langsung oleh setiap asisten yang bertugas. Penilaian tes 

awal diberikan bobot 1 untuk ssetiap soal yang diajukan.   

2. Pelaksanaan Percobaan 

Penilaian pelaksanaan percobaan memiliki beberapa aspek keterampilan yang diukur, 

yaitu : 

1. Mengetahui nama alat yang akan digunakan, fungsi alat, cara penggunaan alat, 

spesifikasi alat. Sistem penilaian bersifat biner 1 atau 0 , dengan presentase 

kemampuan mengetahui nama alat : 

 0%    - 50%   bernilai   0 

 51%  - 100%  bernilai  1 

2. mampu menyusun alat percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada . 

 Dengan bantuan dosen/asisten bernilai 0 

 Tampa bantuan dosen/asisten bernilai 1 

3. Mampu mengambil data secara baik dan benar (tepat) , menggunakan angka penting 

yang benar sesuai dengan alat ukur yang digunakan, tidak melakukan kesalahan 
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paralak, memperhatikan kondisi khusus yang dipersyaratkan. Sistem penilaian 

bersifat biner 1 atau 0 , dengan presentase kemampuan pengambilan data : 

 0%    - 50%   bernilai   0 

 51%  - 100%  bernilai  1 

 

4. Penilaian sikap : mampu bekerja sama dalam kelompok, bekerja dengan serius, 

mempunyai inisiatif , berpartisifasi dalam kelompok, dan memperhatikan 

keselamatan kerja. Sistem penilaian bersifat biner 1 atau 0 , dengan presentase 

prilaku sikap : 

 0%    - 50%   bernilai   0 

 51%  - 100%  bernilai  1 

 

 

EVALUASI PELAKSANAAN PRAKTIKUM DAN 

KEGIATAN PENUNJANG PEMBELAJARAN 

 

1. Evaluasi Pelaksanaan Praktikum 

No. Persepsi mengenai kegiatan praktikum yang 

dilakukam 

Prosentase jawaban responden 

0 1 2 3 4 

1. Kejelasan Tujuan Pengajaran dan Praktikum  5,26 0 21,1 10,5 63,2 

  2. Kesesuaian isi silabi dengan materi praktikum 0 15,8 15,5 15,8 52,6 

3.  Kejelasan cara evaluasi praktikum oleh guru 0 10,5 15,8 15,8 57,9 

4. Kemutakhiran alat yang digunakan 0 10,5 15,8 15,8 57,9 

5. Kehadiran guru dalam membimbing  praktikum 0 5,26 10,5 36,8 42,1 

5.  Keoptimalan alat-alat bantuan proyek PGSM 5,26 5,26 10,5 26,3 52,6 

6. Kesempatan diskusi dengan guru pembimbing 0 5,26 15,8 21,1 52,6 

7. Kejelasan cara penyampaian materi praktikum 0 10,5 10,5 15,8 57,9 

8. Pemakaian metoda analisis dalam praktikum 0 0 5,26 10,5 84,2 

9. Penjelasan cara penggunaan alat dalam praktikum 5,26 5,26 10,5 15,8 63,2 

10. Kejelasan petunjuk praktikum yang digunakan 10,5 10,5 10,5 21,1 47,4 

11. Usaha guru untuk memotivasi 0 5,26 5,26 10,5 78,9 

12. Pemberian umpan balik terhadap tugas praktikum 0 10,5 10,5 15,8 57,9 

13. Kesempatan konsultasi dengan guru diluar jam 

praktikum 

0 15,8 15,5 15,8 52,6 

14. Variasi alat-alat yang digunakan dalam praktikum 0 10,5 15,8 15,8 57,9 

15. Kesesuaian antara materi di kelas dengan materi 

praktikum 

0 0 5,26 10,5 84,2 

 

Keterangan : 

         0 = tidak tahu      1 = kurang sekali       2 = kurang         3 = baik          4 = baik sekali 
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Dari hasil wawancara dapat diungkapkan bahwa pada dasarnya siswa cukup 

jelas dengan tujuan pengajaran dan praktikum Fisika modern, hanya 5,26 % yang 

tidak tahu dan 21,1 % yang menyatakan kurang jelas. Mengenai kesesuaian isi 

silabi dengan materi praktikum siswa menganggap sangat baik (52,6 %) dan 

sisanya menganggap baik dan sebagian siswa saja yang menganggap kurang baik. 

Kejelasan cara evaluasi,  kenutakhiran alat dan aspek-aspek lainya secara jelas 

menggambarkan bahwa kegiatan praktikum menggunakan alat-alat proyek PGSM 

ini telah berlangsung dengan baik.  

 

2. Evaluasi sarana Penunjang 

No. Sarana Penunjang Prosentase jawaban responden 

0 1 2 3 4 

1. Kebersihan ruangan laboratorium 0 1,26 14,5 36,8 42,1 

2. Instalasi listrik laboratorium 0 10,52 10,5 26,3 52,6 

3. Ketersediaan bahan acuan untuk praktikum 0 5,26 15,8 21,1 52,6 

4. Kenyamanan ruang praktikum 0 10,5 10,5 15,8 57,9 

5. Kelengkapan alat-alat praktikum 0 0 5,26 10,5 84,2 

6. Ketersediaan alat tulis di laboratorium 0 5,26 15,76 15,8 63,2 

 

 Dari data di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa siswa puas 

dengan sarana penunjang yang terdapat di laboratorium. Ditinjau dari aspek 

kebersihan siswa yang memilih jawaban baik dan sangat baik mencapai 76,9 

%. Ditinjau dari instalasi listrik laboratorium siswa yang memilih baik dan 

sangat baik mencapai 68,9 %. Ditinjau dari ketersediaan bahan acuan untuk 

praktikum siswa yang memilih baik dan sangat baik 73,7 %. Mengenai 

kenyamanan ruang praktikum siswa yang memilih baik dan sangat baik adalah 

73,7%. Mengenai kelengkapan alat praktikum , siswa yang menjawab baik dan 
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sangat baik mencapai  94,7 %. Sedangkan bila ditinjau dari ketersediaan alat 

tulis di laboratorium siswa yang menjawab baik dan sangat baik adalah 79 %. 

 

3.3.2. Keberhasilan Produk 

Indikator keberhasilan produk ditandai dengan : (1) kemampuan guru 

dalam mengajar Fisika di SMU bertambah, dan (2) Kemampuan siswa dalam 

bidang eksperimen Fiska di SMU meningkat, (3) siswa memiliki kemampuan 

kognitif, afektif dan psikhomotor melalui penggunaan science equipment 

bantuan proyek PGSM , dan (5) guru mampu mengembangkan pembelajaran 

Fisika dengan menggunakan peralatan praktikum lainnya. 

Butir (1) kemampuan guru dalam mengajar Fisika di SMU bertambah 

dapat dilihat dari rekaman video dan diskusi antara kolaborator dengan guru 

yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan guru ini memang mudah 

diprediksi karena sebelumnya guru belum pernah mengoperasikan alat 

tersebut dan mendapat pelatihan secara langsung. Guru-guru Fisika yang ada 

di SMU Negeri 4 Yogyakarta telah lama tidak kuliah sehingga alat-alat baru 

terutama alat-alat praktikum Fisika Modern pada umumnya belum pernah 

mencoba menggunakannya. 

Butir  (2) Kemampuan siswa dalam bidang eksperimen Fiska di SMU 

meningkat, indikatornya dapat dilihat dari hasil laporan siswa , angket yang 

diberikan, diskusi dengan kolaborator dan guru, serta data hidup berupa 

rekaman video pelaksanaan kegiatan. Kemampuan ini dapat terlihat pula dari 

kemampuan siswa dalam menganalisis data hasil kegiatan. Pada awalnya 

siswa belum melakukan praktikum dan belum dibekali cara analisa data, 
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tetapi setelah kegiatan ini siswa mendapatkan pengalaman mengikuti proses 

kegiatan. 

Butir (3) siswa memiliki kemampuan kognitif, afektif dan 

psikhomotor melalui penggunaan science equipment bantuan proyek PGSM , 

pada dasarnya memiliki indikator yang saman dengan butir (2) di atas. 

Sedangkan  (4) guru mampu mengembangkan pembelajaran Fisika dengan 

menggunakan peralatan praktikum lainnya, indikatornya dapat dilihat dari 

hasil wawancara, diskusi dan kolaborasi antara peneliti dan guru.  
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BAB IV 

KESIMPULAN, REFLEKSI, DAN RENCANA TINDAK 

 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan kegiatan penelitian tindakan kelas ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Pertama, desain program pembelajaran Fisika Modern berupa 

optimalisasi science equipment bantuan proyek PGSM ditjen Dikti (WB-Loan) 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika Modern di SMU mitra. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari keberhasilan proses dan keberhasilan produk. 

Desain pengembangan program pembelajaran Fisika pokok bahasan Fisika 

Modern ini meliputi : (1). Penyediaan petunjuk yang sistematis dan rinci dengan 

disertai teori dan cara kerja alat, berupa Lembar Kerja Siswa (LKS), (2). 

Pengembangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan guru-guru Fisika 

SMU mitra melalui pelatihan yang dilaksanakan secara sistematis dan 

berkelanjutan, dan (3) Pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam mencoba memahami konsep-konsep Fisika Modern, melalui kegiatan 

praktikum dan analisa data serta diskusi yang dilakukan antar siswa, guru, dan 

kolaborator.  

Kedua, alternatif yang perlu ditempuh untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran Fisika Modern di SMU mitra adalah melalui : (1). Perbaikan 

Lembar Kegiatan Siswa dan melengkapinya dengan metoda analisa data yang 

spesifik untuk mesing-masing jenis praktikum., (2). Peningkatan frekuensi 

diskusi antara siswa, guru, dan kolaborator, (3). Peningkatan frekuensi kegiatan 
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praktikum yang berupa kegiatan kemitraan antara LPTK dan SMU mitra, (5). 

Memberikan pelatihan bagi guru-guru Fisika SMU lain yang belum terlibat 

kegiatan penelitian ini. 

Ketiga, kontribusi kemitraan dengan SMU dalam kegiatan pemanfaatan 

alat-alat bantuan proyek PGSMU ternyata mampu membangun suatu model 

kerjasama yang saling menguntungkan. Kontribusi ini dapat dirasakan oleh guru 

maupun siswa yang pada umumnya merasa sangat puas dengan adanya kegiatan 

ini, karena menambah wawasan dan kemampuan mereka dalam bidang Fisika 

Modern. 

 

4.2. Refleksi 

 berdasarkan kesimpulan di atas masih dapat ditemukan beberapa 

kelemahan dalam tindakan kelas ini. Oleh karena itu perlu dilakukan refleksi 

sebagai umpan balik perencanaan tindakan kelas berikutnya. Adapun refleksi 

yang masih perlu ditindak lanjuti adalah kelemahan siswa dalam menganaliis 

data hasil percobaan dan cara menginterpretasikan hasil tersebut dalam konsep-

konsep fisika terkait. Dalam hal ini memang diperlukan tindakan yang  

berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan 

praktikum bagi siswa-siswa yang bersangkutan.  

Disamping itu dalam penelitian ini ada hal-hal yang harus 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu : (1). Sebaiknya dilakukan 

kemitraan dalam pokok-pokok bahasan yang lain yang di sekolah tidak mungkin 

dilakukan praktikumnya karena ketiadaan alat, dan (2). Pemanfaatan alat-alat 

bantuan proyek PGSM dalam bentuk kemitraan dengan SMU mitra ini sebaiknya 
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dikembangkan untuk SMU-SMU lainnya dengan cara mengadakan pelatihan 

berkala. Untuk ini mestinya proyek PGSM perlu menyediakan dana khusus 

untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Hal ini penting untuk optimalisasi 

pemanfaatan alat alat tersebut. 

 

4.3. Tindak Lanjut 

Berdasarkan refleksi di atas, selanjutnya disepakati untuk melakukan 

kerja sama dalam praktikum Fisika Moden antara Jurusan Fisika UNY dengan 

SMU mitra. Kegiatan tersebut dalam upaya optimalisasi alat alat bantuan proyek 

PGSM dan alat-alat lainnya yang ada di Laboratorium Fisika UNY.  

Siswa kelas tiga yang mengikuti kegiatan ini juga diharapkan 

mengetahui mengenai fasilitas yang dimiliki UNY sehingga bisa menjadi 

alternatif pilihannya dalam mengambil kelanjutan studi nantinya. 
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